
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: A01/1-16/2022. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. január 27-i nyilvános 

ülésén, a Városháza épületének (8500 Pápa, Fő u. 5.) nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

Dr. Töreki-Vörös Ibolya, dr. Vaitsuk Mária, Grőber Attila dr. Guias János Zsolt, 

Bakos László, Venczel Csaba, Németh Zsolt, Zsegraics Gyula Kovács József, Pintér 

Kálmán, Süle Zsolt képviselők, 13 fő. 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző, 

Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző, 

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető, 

Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető, 

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető, 

meghívottak jelenléti ív szerint, 

Médiacentrum munkatársai, 

Takács Krisztina köztisztviselő, 

 Kun Attila köztisztviselő. 

 

Szabadkai Verita és Németh Csaba önkormányzati képviselők távolmaradásukat bejelentették. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a Városháza épületének nagytermében megjelenteket és az ülést az interneten keresztül 

követőket, a testület ülését 8.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése 

határozatképes, jelen van 13 fő önkormányzati képviselő. 

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban szereplő napirendekről. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

1/2022. (I.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2022. január 27-

i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Személyi ügy 

I. A Veszprém Megyei 4. sz. Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és 

póttagjainak megválasztása és eskütétele 

Előadó: Dr. Nagy Krisztina jegyző 
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II. Dr. Áldozó Tamás polgármester illetményének és 

költségtérítésének rögzítése 

Előadó: Unger Tamás alpolgármester 

 

III. Unger Tamás alpolgármester illetményének megállapítása 

és költségtérítésének rögzítése 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Vegyes ügyek 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

1. Személyi ügy 

I. A Veszprém Megyei 4. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása és eskütétele 

Előadó: Dr. Nagy Krisztina jegyző 
 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Böröczky Miklós, dr. Somogyi Natália, dr. Varga István, dr. 

Édes Ágnes. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a döntéshozatalhoz minősített többség, azaz 8 támogató szavazat szükséges. 

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 

2/2022. (I.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 22. §-a értelmében a 

Pápa városban működő, Veszprém megyei 4. számú országgyűlési 

egyéni választókerületi választási bizottság tagjait és póttagjait az 

alábbiak szerint megválasztja: 

 

 Tagok: Dr. Böröczky Miklós  

   Dr. Somogyi Natália 

   Dr. Varga István  
 

 Póttagok: Kanozsainé dr. Pék Mária 

   Dr. Édes Ágnes 

   Dr. Kiss Beáta 

 

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy országgyűlési 

egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak eskü vagy 

fogadalomtételéről gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal, illetve a megválasztását követő 5 napon belül 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Dr. Nagy Krisztina jegyző 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a megválasztott tagok és póttagok közül Kanozsainé dr. Pék Mária és dr. Kiss 

Beáta a későbbiekben teszi le az esküt. Megkéri a jelenlévőket, hogy az eskü időtartamára álljanak 

fel. 

 

Ezt követően dr. Böröczky Miklós, dr. Somogyi Natália, dr. Varga István országgyűlési egyéni 

választókerületi választási bizottsági tag és dr. Édes Ágnes póttag leteszi az esküt. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Gratulál a tagok megválasztásához és megköszöni a vállalt munkát. Eseménymentes hónapokat és 

jó munkát kíván a megválasztott választási bizottsági tagoknak és póttagnak. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester átadja az ülés vezetését Unger Tamás alpolgármesternek. 

 

 

II. Dr. Áldozó Tamás polgármester illetményének és költségtérítésének 

rögzítése 

Előadó: Unger Tamás alpolgármester 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében 2022. január 

1-jétől a polgármester illetményének összege a megyei jogú város polgármestere illetményének 

85 %-a 30.000 fő lakosságszám feletti település esetében. A 30.000 fő lakosságszámot a választás 

évében kell értelmezni. Elmondja továbbá, hogy dr. Áldozó Tamás polgármester illetményének 

összege a hatályos törvényi szabályozás alapján 2022. január 1. napjától 1 105 000 Ft, valamint 

tekintettel arra, hogy dr. Áldozó Tamás polgármester angol nyelvből komplex középfokú 

nyelvvizsgával rendelkezik, a vonatkozó jogszabály 23 190 Ft összegű idegennyelv-tudási 

pótlékra jogosítja fel. 

 

Hangsúlyozza, hogy ugyancsak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény vonatkozó 

rendelkezése alapján tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, 

melynek összege 165 750 Ft. 

 

Megemlíti, hogy a Képviselőtestületnek határozatban szükséges rögzíteni a polgármestert 

megillető illetmény, az idegennyelv-tudási pótlék és a költségtérítés összegét. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Indítványozza, hogy személyes érintettségére tekintettel a képviselőtestület zárja ki a 

döntéshozatalból. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Kéri a testület állásfoglalását az alábbi határozati javaslattal kapcsolatban: 

 

„Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a polgármester 

illetményének, idegennyelv-tudási pótlékának és költségtérítésének rögzítésével kapcsolatos 

döntéshozatalból dr. Áldozó Tamás polgármestert kizárja tekintettel arra, hogy az ügy 

személyesen érinti.” 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta: 
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3/2022. (I.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § 

(1) bekezdésében foglaltak alapján a polgármester illetményének, 

idegennyelv-tudási pótlékának és költségtérítésének rögzítésével 

kapcsolatos döntéshozatalból dr. Áldozó Tamás polgármestert 

kizárja tekintettel arra, hogy az ügy személyesen érinti. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta: 

 

4/2022. (I.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete rögzíti, hogy dr. 

Áldozó Tamás polgármester 

a) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 71. § (2) és (4) bekezdése szerint 1 105 000 

Ft illetményre, 

b) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

225/L. § (1) bekezdése és a 141. § (6) bekezdése alapján 23 190 

Ft idegennyelv-tudási pótlékra, valamint 

c) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése szerint 165 750 Ft 

költségtérítésre jogosult. 

 

A Képviselőtestület hatályon kívül helyezi a 136/2019. (X.26.) 

határozatát. 

 

A Képviselőtestület döntése 2022. január 1. napjától lép hatályba. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

 

Unger Tamás ezt követően visszaadja az ülés vezetését dr. Áldozó Tamás polgármesternek. 

 

 

III. Unger Tamás alpolgármester illetményének megállapítása és költségtérítésének 

rögzítése 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a főállású alpolgármester illetményének összegét a polgármester illetményének 

70-90%-a közötti összegben kell megállapítani és ennek megfelelően a törvényben 

meghatározottak alapján alakul a költségtérítésének összege. 

 

Indítványozza, hogy a Képviselőtestület az alpolgármester illetményét 994 500 Ft-ban, az 

idegennyelv-tudási pótlékot pedig 69 570 Ft-ban állapítsa meg. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Bejelenti személyes érintettségét és kéri, hogy a képviselőtestület zárja ki a döntéshozatalból. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását az alábbi határozati javaslattal kapcsolatban: 

 

„Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alpolgármester 

illetményének megállapítása és idegennyelv-tudási pótlékának és költségtérítésének rögzítése 

során a döntéshozatalból Unger Tamás alpolgármestert kizárja tekintettel arra, hogy az ügy 

személyesen érinti.” 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

5/2022. (I.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § 

(1) bekezdésében foglaltak alapján az alpolgármester illetményének 

és idegennyelv-tudási pótlékának megállapítása során a 

döntéshozatalból Unger Tamás alpolgármestert kizárja tekintettel 

arra, hogy az ügy személyesen érinti. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta: 

 

 

6/2022. (I.27.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján Unger Tamás 

alpolgármester illetményének összegét 994 500 Ft-ban állapítja 

meg. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete rögzíti, hogy 

Unger Tamás alpolgármester 

a) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény a 141. § (6) és 225/L. § (1) bekezdése alapján 

69 570 Ft idegennyelv-tudási pótlékra és 

b) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény alapján 149 175 Ft költségtérítésre 

jogosult. 

 

3. A Képviselőtestület hatályon kívül helyezi a 138; 140/2019. 

(X.26.) határozatait, valamint a 157/2019. (XI.22.) határozata II. 

pontját. 

 

A Képviselőtestület döntése 2022. január 1. napjától lép hatályba. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 
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2. Vegyes ügyek 

a) Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról 
 

A beszámolót a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 
 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 
 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 

7/2022. (I.27.) határozat 

I. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 151/2021. 

(XII.16.) határozat 1. pontjának és a 160/2021. (XII.16.) 

határozat végrehajtására adott jelentést elfogadja. 
 

II. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 157/2021. 

(XII.16.) határozat végrehajtására adott jelentést elfogadja, 

ezzel egyidejűleg a határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. A káresemény forrásösszetételét az alábbi táblázatban 

foglaltak szerint módosítja: 

„A káresemény forrásösszetétele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

” 

2. A saját forrás összegére vonatkozó nyilatkozatot az alábbiak 

szerint módosítja: 

„▪ A Képviselőtestület Pápa Város Önkormányzata 2022. évi 

költségvetése terhére a szükséges saját forrás összegét, 

268 841 Ft-ot biztosítja.” 
 

3. A határozatot az alábbi nyilatkozattal egészíti ki: 

„▪ Az önkormányzat saját erejéből – részben vagy egészben 

– a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja 

megoldani.” 
 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert a módosított 

határozattal kapcsolatban a szükséges jognyilatkozatok, 

intézkedések megtételére. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető” 

Megnevezés 2022. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 

nélkül) 

268 841 Ft 30% 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0% 

Egyéb forrás  0 Ft 0% 

Vis maior támogatási igény 627 295 Ft 70% 

Források összesen 896 136 Ft 100% 
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b) Polgármester szabadságával kapcsolatos döntés 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az előterjesztés folyamatosan aktualizálódva vissza fog kerülni a 

Képviselőtestület elé. 

 

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 

 

8/2022. (I.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) 

bekezdése alapján dr. Áldozó Tamás polgármester 2022. évi 68 nap 

szabadságának ütemezését a mellékletben foglaltak szerint 

jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert és a jegyzőt az ezzel 

kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

c) 5. számú fogorvosi körzet betöltése 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Rubi Kinga fogorvos és Alaitner Viktor Gábor a GB Dental 

Kft. tagja. 

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti Alaitner Viktor Gábort, a Glied-Berke Dental Kft. tagját és dr. Rubi Kinga fogorvost, és 

megkérdezi van-e szóbeli kiegészítésük az előterjesztéshez. 

 

Alaitner Viktor Gábor Glied-Berke Dental Kft. tagja 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Rubi Kinga fogorvos 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Álláspontja szerint a Képviselőtestület örömmel foglal állást és ad támogató nyilatkozatot a 

kezdeményezéshez. Véleménye szerint ezzel egy nagyon fontos folyamat zárul le a fogorvosi 

alapellátások körében, hiszen a város fogorvosi körzetei betöltött praxisok lesznek. 

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nincs. 
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Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 

 

9/2022. (I.27.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért 

azzal, hogy Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről 

szóló 22/2012. (X.25.) önkormányzati rendelet 

23. mellékletében meghatározott 5. számú fogorvosi körzetben 

a fogorvosi feladatokat dr. Rubi Kinga lássa el a praxisjogot 

engedélyező határozat véglegessé válását követően. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert az 1. melléklet 

szerinti előszerződés megkötésére és a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita szociális és közigazgatási 

osztályvezető 

Ujváry Hajnalka Egészségügyi Alapellátási 

Intézet intézményvezetője 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a 

Polgármestert, hogy a praxisjogot engedélyező határozat 

véglegessé válását követően a GB Dental Kft-vel 

(egészségügyi szolgáltató) a feladat-ellátási szerződést kösse 

meg. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

szerződéssel kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

 

Határidő: folyamatos, de legkésőbb a praxisjogot 

engedélyező határozat véglegessé válását követő 

30 napon belül 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita szociális és közigazgatási 

osztályvezető 

Ujváry Hajnalka Egészségügyi Alapellátási 

Intézet intézményvezetője 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Rubi Kinga fogorvosnak jó munkát, a társaságnak pedig további eredményes működést kíván. 

 

d) Pályázat benyújtása belterületi ingatlanok felújítására 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A pályázattal kapcsolatban elmondja, hogy ennek a belügyminisztériumi pályázatnak a keretében 

az elmúlt években kizárólag járdafelújításokra pályázott és nyert támogatást az Önkormányzat. 
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Ezúttal nem járda, hanem útfelújítást szeretnének megcélozni. Megemlíti, hogy a költségvetésbe 

2022 évre két járdaépítést terveznek, a korábbi kötelezettségvállalásnak köszönhetően ez a 

Szalmavári Kovács János utcai és a Celli úti járdákat jelenti. 
 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 
 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 
 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 
 

10/2022. (I.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt 

be Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. 

évi XC. törvény 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak 

felújítása jogcím vonatkozásában. 
 

A Képviselőtestület egyetért a fenti jogcím keretében a Pápa, Szent 

István út (5630/4 hrsz.), 122,06 fm hosszban szilárd burkolatú út 

felújítása, járda 360,75 m² és személygépkocsi parkoló 713,50 m² 

felújítása és térrendezési terve elnevezésű pályázat benyújtásával. A 

fejlesztés becsült értéke 95.937.403 Ft, a biztosítandó saját forrás 

értéke 55.937.403 Ft.  

Eredményes pályázat esetén a megvalósításhoz szükséges saját 

forrás összegét Pápa Város Önkormányzata 2022. évi 

költségvetésében felmerüléskor biztosítja.  
 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert a pályázat benyújtására, 

valamint eredményes pályázat esetén felhatalmazza a 

megvalósítással kapcsolatban szükséges jognyilatkozatok, 

intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2022. február 4., illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető   

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatásul elmondja, hogy a 2022. évi költségvetést február 15. napjáig kell beterjeszteni a 

Képviselőtestület elé. Megemlíti, a költségvetés összeállításához további információkat várnak. 

Elmondja továbbá, a bevételi oldalon az eddig ismertekhez képest annyi változás történt, hogy 210 

millió Ft összegű állami támogatásról érkezett értesítés, a helyi iparűzési adóval kapcsolatos 

kompenzációról szóló információt a költségvetés tervezéséhez még várják. 
 

Megköszöni önkormányzati képviselőtársai munkáját.  
 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 8 óra 17 perckor bezárja.  
 

K. m. f. 
 

 Dr. Áldozó Tamás Dr. Nagy Krisztina 

 polgármester jegyző 


